Nazwa Organu Prowadzącego:
Stowarzyszenie „ECCE HOMO w Strzelnie”
Nazwa jednostki:
„ŻŁOBEK U KRECIKA”

Dane DZIECKA
Imię/Imiona
Nazwisko
PESEL

zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL

Adres zamieszkania dziecka
Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr budynku
Nr lokalu
Kod pocztowy

Dane RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię/Imiona
Nazwisko
PESEL

zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL
Dane kontaktowe rodzica / opiekuna prawnego

Miejscowość, kod pocztowy
Ulica
Nr budynku/lokalu
Telefon kontaktowy
(pole obowiązkowe)
Adres e-mail
(pole obowiązkowe)
Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy

Tak

Nie

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urzędzie
pracy

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak
Tak

Nie
Nie

Tak

Nie

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy.

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

Bierny zawodowo

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn.
nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już
jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

W tym osoba ucząca się
W tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
Osobą pracująca (niezależnie od rodzaju umowy)
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Studenci,
którzy są zatrudnieni (również na część etatu) , powinni być wykazywani jako osoby
pracujące.

Zatrudniony w:

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa /
instytucji, w której uczestnik jest
zatrudniony

Wykonywany zawód:

Dane RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię/Imiona
Nazwisko
PESEL

zaznaczyć X w przypadku braku numeru PESEL
Dane kontaktowe rodzica / opiekuna prawnego

Miejscowość, kod pocztowy
Ulica
Nr budynku/lokalu
Telefon kontaktowy
(pole obowiązkowe)
Adres e-mail
(pole obowiązkowe)
Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
Bezrobotny zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy

Tak

Nie

Bezrobotny niezarejestrowany w powiatowym urzędzie
pracy

Tak

Nie

Tak

Nie

Tak
Tak

Nie
Nie

Tak

Nie

Osoba zaznaczająca powyższy status musi dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy.

Osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące
zatrudnienia, które nie są zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

Bierny zawodowo

Bierni zawodowo to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn.
nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym
(rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu
rodzicielskiego), uznawane są za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już
jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

W tym osoba ucząca się
W tym osoba nieuczestnicząca w kształceniu lub szkoleniu
Osobą pracująca (niezależnie od rodzaju umowy)
Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo. Studenci,
którzy są zatrudnieni (również na część etatu) , powinni być wykazywani jako osoby
pracujące.

Zatrudniony w:

Należy podać nazwę przedsiębiorstwa /
instytucji, w której uczestnik jest
zatrudniony

Wykonywany zawód:

Potwierdzam poprawność i aktualność przedstawionych danych

___________________
Miejscowość, Data

____________________________________________
CZYTELNY podpis rodziców1) opiekunów prawnych

